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TRÚNAÐARMÁL 
 

 
 
 
Upplýsingar til spyrla 
 
Ábyrgðarmaður könnunarinnar er Ólafur Þ. Harðarson og hægt er að ná í 
hann og annað starfsfólk Félagsvísindastofnunar í síma 525-4514 (Evu Heiðu 
Önnudóttur í síma 525 4166). 
 

 

 Kynningatexti fyrir spyrla. 

 

Gott kvöld/góðan dag! 

 

Ég heiti Jón Jónsson/Jóna Jónsdóttir og hringi frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Við 

erum að gera könnun á viðhorfum fólks til ýmissa þjóðmála, en þessi könnun er sú sjötta í 

röðinni af rannsóknum sem gerðar hafa verið í kjölfar Alþingiskosninganna árin 1983, “87, 

“91’, “95 “99. Nafn þitt kom upp í 2300 manna úrtaki fólks af öllu landinu og þar sem 

mikilvægt er að sem flestir svari bið ég um leyfi til að fá að leggja fyrir þig nokkrar 

spurningar? …. (Ef jákvætt svar ) 

 

Mér ber að benda þér á að þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum eða 

spurningalistanum í heild, en farið verður með öll gögn sem fyllsta trúnaðarmál og nafn þitt 

kemur hvergi fram, hvorki á svarblaðinu né í úrvinnslu. 

 

Viðbótarupplýsngar (ef þarf) 

Rannsókn þessi er fræðileg eðlis (niðurstöður eingöngu nýttar í fræðilegum tilgangi, ekki 

seldar) og hefur verið gerð fimm sinnum áður; eftir kosningar 1983, 1987, 1991, 1995 og 

1999. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands mun sjá um úrvinnsluna og engir aðrir munu hafa 

aðgang að frumgögnunum. 



Spurningalisti 
 
 
1. Telur þú þig hafa mjög mikinn áhuga á stjórnmálum, mikinn áhuga, nokkurn áhuga, 

lítinn áhuga, eða hefur þú engan áhuga á stjórnmálum? 
 

1 Mjög mikinn 
2 Mikinn 
3 Nokkurn 
4 Lítinn 
5 Engan 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
2. Finnst þér stjórnmálamönnum yfirleitt vera treystandi, finnst þér mörgum þeirra vera 

treystandi, er sumum treystandi, fáum eða kannski engum? 
 

1 Yfirleitt 
2 Mörgum 
3 Sumum 
4 Fáum 
5 Engum 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
3. Næst koma tvær spurningar um hvað þér finnst mikilvægt í stjórnmálum. Ef við tökum 

fyrst Alþingiskosningarnar 10. maí s.l. Voru einhver sérstök málefni sem réðu miklu um 
hvaða flokk þú kaust? (ÝTA: Voru það einhver fleiri málefni? ) EKKI SPYRJA UM FLEIRI
EN 3 

 

 
 Ef já: Hvaða málefni:  

1.___________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 90 Nei 
 97 Kaus ekki í Alþingiskosningunum 

 98 Neitar að svara 
 99 Veit ekki 
 
 
 



 
4. Hver finnst þér vera mikilvægustu verkefnin sem nýtt þing og ríkisstjórn þyrftu að taka 

á? (ÝTA: Viltu nefna einhver fleir verkefni?) EKKI SPYRJA UM FLEIRI EN 3. 
 

Ef já: Hvaða verkefni:  

1._________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 90 Engin sérstök verkefni mikilvægust 

 98 Neitar að svara 
 99 Veit ekki 
 
 
5.  
5A. Sumir líta á sig sem stuðningsmenn ákveðinna flokka eða samtaka, á meðan aðrir 
finna ekki til neinnar slíkrar samstöðu með ákveðnum flokki. Lítur þú almennt á þig sem 
stuðningsmann einhvers flokks eða samtaka? (Merkja má við einn flokk)I 
 

1 Já, Samfylkingar 
2 Já, Framsóknarflokks 
3 Já, Sjálfstæðisflokks 
4 Já, Vinstri grænna 
5 Já, Frjálslynda flokks     Farið að sp.5B 
6 Já, Nýs afls 
7 Já, Félagi íslenskra þjóðernissinna 

8 Já, annað, hvað?_________________ 

90 Nei ekki stuðningsmaður neins    Farið að sp.5C 
98 Neitar að svara    Farið að sp.5D 
99 Veit ekki   Farið að sp.5C 

 
 
5B. Myndir þú segja að þú værir mjög harður/hörð…(viðeigandi flokkur, t.d  

Samfylkingarmaður, Sjálfstæðiskona), nokkuð harður/hörð, eða ekki mjög 
harður/hörð? 

.

 
1 Mjög harður/hörð 
2 Nokkuð harður/hörð 
3 Ekki mjög harður/hörð  Farið að sp. 5D 

8 Neitar 
9 Veit ekki 

 
 
 



 
5C. Finnst þér þú samt standa einhverjum flokki eða samtökum svolítið nær en hinum? 

(Merka má við fleiri en einn). 
 

1 Já, Samfylkingar 
2 Já, Framsóknarflokks 
3 Já, Sjálfstæðisflokks 
4 Já, Vinstri grænna 
5 Já, Frjálslynda flokks     Farið að sp.5D 
6 Já, Nýju afli 
7 Já, Félagi íslenskra þjóðernissina 

8 Já, annað, hvað?_________________ 

90 Nei ekki stuðningsmaður neins    Farið að sp.5D 
98 Neitar að svara    Farið að sp.5D 
99 Veit ekki   Farið að sp.5D 

 
 
5D. Ert þú meðlimur í stjórnmálaflokki? Ef já  Hvaða? 
 

1 Já, Samfylkingar 
2 Já, Framsóknarflokks 
3 Já, Sjálfstæðisflokks 
4 Já, Vinstri grænna 
5 Já, Frjálslynda flokks 
6 Já, Nýju afli 
7 Já, Félagi íslenskra þjóðernissinna 

8 Já, annað, hvað?___________________ 
9 Já, vill ekki segja hverjum 

91 Nei, er ekki meðlimur 
98 Neitar 
99 Veit ekki 
 

 
6. Ef þú reynir að gefa ríkisstjórninni einkunn á kvarðanum 0-10 fyrir frammistöðu sína 

almennt á síðasta kjörtímabili – hvaða einkunn vilt þú gefa ríkisstjórn Davíðs 
Oddssonar fyrir frammistöððu sína undanfarin fjögur ár? 

 
 ______Einkunn ríkisstjórnarinnar 

 98 Neitar að svara 
 99 Veit ekki 
 
 
7. Ert þú hlynnt(ur) veru bandaríska varnarliðsins hér á landi, finnst þér að herinn ætti að 

fara, eða finnst þér þetta ekki skipta máli? (ÝTA: afgerandi þeirrar skoðunnar eða 
frekar?)  

 
1 Afgerandi með varnarliði 
2 Frekar með varnarliði 
3 Skiptir ekki máli 
4 Frekar andvíg(ur) hernum 
5 Afgerandi andvíg(ur) hernum 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 



 
8. Telurðu æskilegt eða óæskilegt, að Ísland sæki um aðild að Evrópusambandinu? (ÝTA:

mjög eða frekar)  
 

 
1 Mjög æskilegt 
2 Frekar æskilegt 
3 Hlutlaus/óviss 
4 Frekar óæskilegt 
5 Mjög óæskiegt 

8 Neitar 
9 Veit ekki 

 
 
9. Ertu sammála því eða ósammála, að á næstu árum ættu aðgerðir í umhverfismálum 

að hafa forgang fram yfir tilraunir til að auka hagvöxt, eða finnst þér þetta ekki skipta 
máli? (ÝTA: alveg eða frekar) 

 
1 Alveg sammála 
2 Frekar sammála 
3 Skiptir ekki máli 
4 Frekar ósammála 
5 Alveg ósammála 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
10. Ert þú sammála því eða ósammála, að nota beri ríkisvaldið til þess að jafna dreifingu 

tekna í samfélaginu – eða finnst þér þetta ekki skipta máli? (ÝTA: alveg eða frekar)  
 

1 Alveg sammála 
2 Frekar sammála 
3 Skiptir ekki máli 
4 Frekar ósammála 
5 Alveg ósammála 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
11. Finnst þér að ríkisstjórnin ætti að leggja mikla, nokkra eða litla áherslu á orkufreka 

stóriðju? (ÝTA: mjög eða f ekar) r
 

1 Mjög mikla áherslu 
2 Frekar mikla áherslu 
3 Nokkra áherslu 
4 Frekar litla áherslu 
5 Mjög litla áherslu (enga áherslu) 

8 Neitar  
9 Veit ekki 

 
 
 
 
 
 
 



12.  
12A. Ef við snúum okkur að spurningunni um hvort Ísland ætti að vera áfram í Atlanshafs-
bandalaginu (NATO) – er það mál sem þú hefur skoðun á? 
 

1 Já  sp.12B næst 

2 Nei 
8 Neitar að svara  Farið að sp.13 
9 Veit ekki 

 
 
12B. Ýmsir telja að Ísland ætti að vera áfram í Atlanshafsbandalaginu, á meðan aðrir telja 

að Íslendingar ættu að segja sig úr því. Hver er þín skoðun? 
 

1 Vera áfram 
2 Segja sig úr 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
13. Ertu sammála því eða ósammála, að breyta þurfi núverandi kvótakerfi í sjávarútvegi í 

grundvallaratriðum – eða finnst þér þetta ekki skipta máli? (ÝTA: alveg eða frekar) 
 

1 Alveg sammála 
2 Frekar sammála 
3 Skiptir ekki máli 
4 Frekar ósammála 
5 Alveg ósammála 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
14. Ertu sammála því eða ósammála, að helst ættu öll atkvæði á landinu að gilda jafnt við 

úthlutun þingsæta – eða finnst þér þetta ekki skipta máli? (ÝTA: alveg eða frekar) 
 

1 Alveg sammála 
2 Frekar sammála 
3 Skiptir ekki máli 
4 Frekar ósammála 
5 Alveg ósammála 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
18. Ertu hlynnt(ur) því eða andvíg(ur), að rýmkað verði verulega fyrir innflutning á 

landbúnaðarvörum – eða finnst þér þetta ekki skipta máli? (ÝTA: mjög eða frekar) 
 

1 Mjög hlynnt(ur) 
2 Frekar hlynnt(ur) 
3 Skiptir ekki máli 
4 Frekar andvíg(ur) 
5 Mjög andvíg(ur) 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 



 
15. Ertu sammála því eða ósammála að skatta ætti að minnka, jafnvel þótt það merkti að 

draga yrði úr opinberri þjónustu, svo sem í heilbrigðismálum, menntamálum eða 
almannatryggingum – eða finnst þér þetta ekki skipta máli? (ÝTA: alveg eða frekar) 

 
1 Alveg sammála 
2 Frekar sammála 
3 Skiptir ekki máli 
4 Frekar ósammála 
5 Alveg ósammála 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
16. Ert þú sammála því eða ósammála að draga mætti úr viðgangi höfuðborgarsvæðisins 

til að auka velmegun á landsbyggðinni – eða finnst þér þetta ekki skipta máli? (ÝTA: 
alveg eða frekar) 

 
1 Alveg sammála 
2 Frekar sammála 
3 Skiptir ekki máli 
4 Frekar ósammála 
5 Alveg ósammála 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
17. Tókst þú þátt í prófkjör fyrir alþingiskosningarnar núna? EF JÁ  Hjá hverjum var 

það? (Merkið við allt sem við á) 
 

1 Já, Samfylkingu 
2 Já, Framsóknarflokki 
3 Já, Sjálfstæðisflokki 
4 Já, annað. Hvað?___________________ 

5 Nei, tók ekki þátt í prófkjör 
6 Tók þátt – vill ekki segja hjá hverjum 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.  
18A. Kaust þú í Alþingiskosningunum 10. maí síðastliðinn? EF JÁ  Hvaða flokk eða lista 

kaust þú? 
 

1 Samfylkingu (S) 
2 Framsókn (B) 
3 Sjálfstæðisflokk (D) 
4 Vinstri græna (U) 
5 Frjálslynda flokkinn (F)  Farið að sp.18B 
6 Nýtt afl (N) 
7 T-lista Kristjáns Pálssonar (T) 
8 Annað: ________________ 
 
90 Kaus, vill ekki segja hvern 
91 Kaus ekki 
92 Skilaði auðu eða ógildu  Farið að sp.29 
93  
98 Neitar að svara 
99 Veit ekki 

 
 
18B. Hugleiddir þú einhvern tíma að kjósa einhverja aðra fyrir kosningarnar? EF JÁ  

Hverja? (Nefna má fleiri en einn flokk) 
 

1 Samfylkingu (S) 
2 Framsókn (B) 
3 Sjálfstæðisflokk (D) 
4 Vinstri græna (U) 
5 Frjálslynda flokkinn (F) 
6 Nýtt afl (N) 
7 T-lista Kristjáns Pálssonar (T)   Farið að sp.18C 
8 Annað: ______________ 

9 Já, alla 
10 Já, að kjósa ekki 
11 Já, að skila auðu/ógildu 
12 Já, en vil ekki segja hvern/hverja 
 
90 Nei, hugleiddi ekki að kjósa aðra 
98 Neitar að svara    Farið að sp.19 
99 Veit ekki 

 
 
18C. Hve löngu fyrir kosningarnar ákvaðstu þig endanlega? 
 

1 Á kjördag 
2 Í vikunni fyrir kosningar 
3 Viku fyrir kosningar 
4 8-30 dögum fyrir kosningar 
5 Meira en mánuði fyrir kosningar 
 
8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
 
 



 
19. Meirhlutastjórn hvaða flokka vildir þú helst fá núna eftir kosningarnar? 
 

1 Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 
2 Framsóknarflokkur og Samfylking 
3 Framsóknarflokkur, Samfylking og Frjálslyndir 
4 Samfylking, Framsóknarflokkur og Vinstri grænir 
5 Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Frjálslyndir 
6 Samfylking og Sjálfstæðisflokkur 
7 Annað. Hvað?___________________________________________ 

8 Neitar 
9 Veit ekki 

 
 
 
Nú koma nokkrar spurningar, sem eru hluti af alþjóðlegri rannsókn. Sumar 
spurningarnar eru líkar spurningunum sem þú hefur þegar svarað, en við biðjum 
þig samt að svara þeim til þess að hægt sé að bera niðurstöður saman á milli 
landa. 
 
Fyrst spyrjum við um nokkra hluti sem sumir gera fyrir kosningar og hvort þú hafi gert 
eitthvað af því? (Here is a list of things some people do during elections. Which if 
any did you do during the most recent election?) 
 
 
20.  
20A. Ræddir þú við einhvern til að reyna að fá hann til að kjósa ákveðinn flokk eða 

frambjóðenda? Did you talk to other people to persuade them to vote for a 
particular party or candidate? 

 
1. Já  farið að spurningu 20B 
2. Nei  farið að spurningu 21 

8. Veit ekki  farið að spurningu 21 
9. Svarar ekki  farið að spurningu 21 

 
 
EF JÁ Í SPURNINGU 20A SPYRJIÐ ÞÁ NÆST 20B: 
 
20B. Hversu oft gerðir þú það? Myndirðu segja að þú hafir gert það oft, stundum eða 

sjaldan? How often did you do this? Would you say frequently? 
Occasionally? Rarely? 

 
1. Oft 
2. Stundum 
3. Sjaldan 

8. Veit ekki 
9. Neitar að svara 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
21.  
21A. Sýndir þú ákveðnum flokki eða frambjóðenda stuðning með því til dæmis að mæta á 

fund, hengja upp plakat eða með einhverjum öðrum hætti? Did you show your 
support for a particular party or candidate by, for example, attending a 
meeting, putting up a poster, or in some other way? 

 
1. Já  farið að spurningu 26.b 
2. Nei  farið að spurningu 27 

8. Veit ekki 
9. Neitar að svara 

 
 
21B. Hversu oft gerðir þú það? Myndirðu segja að þú hafi gert það oft, stundum eða 

sjaldan? 
 

1. Oft 
2. Stundum 
3. Sjaldan 

8. Veit ekki 
9. Neitar að svara 

 
 
22. Talaði frambjóðandi eða einhver annar frá stjórnmálaflokki við þig fyrir nýafstaðnar 

kosningar, til að reyna fá þig til að kjósa sinn flokk? During the last campaign did a 
candidate or anyone from a political party contact you to persuade you to 
vote for them? 

 
1. Já 
2. Nei 

8. Veit ekki 
9. Neitar að svara 

 
23.  
23A. Hvaða málefni telur þú að hafi skipt Ísland mestu máli á síðustu fjórum árum? What 

do you think has been the most important issue facing Iceland over the last 
number of years? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

EF SVARANDI NEFNIR MÁLEFNI, SPYRJIÐ ÞÁ NÆST SPURNINGU 23B. 

98. Veit ekki   farið að spurnigu 24 
99. Neitar að svara  farið að spurningu 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
23B. Hversu vel eða illa finnst þér að ríkisstjórninni hafa tekist með þetta málefni 

__________ (málefni nefnt í 23B) síðastliðin fjögur ár? Hefur hún staðið sig mjög vel, 
frekar vel, frekar illa eða mjög illa? (Ýta  mjög eða frekar) And thinking about that 
issue, how good or bad job do you think the goverment has done over tha 
past four years. Has it done a very good job, a good job, a bad job or a very 
bad job? 

;

 

1. Mjög vel 
2. Frekar vel 
3. Frekar illa 
4. Mjög illa 

8. Veit ekki 
9. Neitar að svara 

 
 
24. Hveru vel eða illa finnst þér að ríkisstjórninni hafa tekist með hafi almennt staðið sig á 

síðastliðnum fjórum árum? Finnst þér hún hafa staðið sig mjög vel, frekar vel, frekar 
illa eða mjög illa (Ýta, mjög eða frekar)  Now thinking about the performance of 
the government in general, how good or bad a job do you think the 
government has done over the past four years? Has it done a very good job, 
good job, a bad jod or a very bad job? 

.

 
1. Mjög vel 
2. Frekar vel 
3. Frekar illa 
4. Mjög illa 

8. Veit ekki 
9. Neitar að svara 

 
 
25. Ertu almennt ánægð(ur), frekar ánægð(ur), ekki mjög ánægð(ur) eða alls ekki 

ánægð(ur) með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi? 
 

1 Mjög ánægð(ur) 
2 Frekar ánægð(ur) 
3 Ekki mjög ánægð(ur) 
4 Alls ekki ánægð(ur) 

8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 
 
26. Sumir segja að það skipti máli hverjir sitji við völd. Aðrir segja að það skipti engu máli 

hverjir sitji við völd. Hvað finnst þér? Þú svarar með því að nota kvarða frá 1 til 5, þar 
sem 1 þýðir að það skipti máli hverjir sitji við völd, en 5 þýðir að það skipti engu máli. 

 
1 – skiptir máli hverjir sitja við völd 
2   
3   
4   
5 - -skiptir engu máli hverjir sitja við völd 

8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 



 
27. Sumir segja að sama hvern menn kjósi, þá breyti það engu um hvað gerist. Aðrir segja 

að það hvern menn kjósi geti haft áhrif á hvað gerist. Hvað finnst þér? Þú svarar með 
því að nota kvarða frá 1-5 þar sem 1 þýðir að það skipti engu máli hvern maður kýs og 
5 þýðir að það skipti máli. 

 
1 – skiptir engu hvað maður kýs 
2   
3   
4   
5 – skiptir máli hvað maður kýs 

8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 
 
28. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: „Lýðræði er ekki 

gallalaust, en er samt sem áður besta stjórnarform sem völ er á.” (Ýta, mjög eða 
frekar). Please tell me how strongly you agree or disagree with the following 
statement: “Democracy may have problems but it’s better than any other 
form of government.” 

 
1. Mjög sammála 
2. Frekar sammála 
3. Frekar ósammála 
4. Mjög ósammála 

8. Veit ekki 
9. Neitar að svara 

 
 
29. Kaust þú í þingkosningunum 1999, fyrir fjórum árum? EF JÁ  Hvaða flokk eða lista 

kaust þú þá? 
 

1 Samfylkingu (S) 
2 Framsóknarflokkinn (B) 
3 Sjálfstæðisflokkinn (D) 
4 Vinstri græna (U) 
5 Frjálslynda flokkinn (F) 
6 Húmaninsta flokkinn (H) 
7 Kristilega lýðræðisflokkinn (K) 
8 Anarkista (Z) 

90 Nei, hafði ekki kosningarétt 
91 Kaus, vill ekki segja hvað 

98 Neitar að svara 
99 Veit ekki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30. Hversu vel eða illa finnst þér sá flokkur hafa staðið sig á kjörtímabilinu frá ’99 til 2003? 

Finnst þér hann hafa staðið sig mjög vel, frekar vel, frekar illa eða mjög illa? (Ýta, 
mjög eða frekar). How well did the party you voted for then perform over the 
past four years? Has it done a very good job? A good job? A bad job? A very 
bad job? 

 
1. Mjög vel 
2. Frekar vel 
3. Frekar illa 
4. Mjög illa 

8. Veit ekki 
9. Neitar að svara 

 
 
31. Ef þú leiðir hugann að því hvernig kosningar eru í reynd á Íslandi, hversu vel eða illa 

telur þú að þær tryggi að skoðanir alþingismanna endurspegli óskir kjósenda?; mjög 
vel, frekar vel, frekar illa eða alls ekki vel(Ýta, mjög eða frekar). Thinking about 
how elections in Iceland work in practice, how well do elections ensure that 
the views of voters are represented by MPs: very well, quite well, not very 
well, or not well at all? 

 
1. Mjög vel 
2. Frekar vel 
3. Frekar illa 
4. Alls ekki vel 

8. Veit ekki 
9. Neitar að svara 

 
32.  
32A. Myndir þú segja að einhver flokkanna á Íslandi endurspegli þínar skoðanir nokkuð 

vel? (Ýta, mjög eða frekar). Would you say that any of the parties in Iceland 
represents your view reasonably well? 

 
1. Já   farið að spurningu 32B 
2. Nei  farið að spurningu 33 

8. Veit ekki   farið að spurningu 33 
9. Neitar að svara  farið að spurningu 33 

 
 
32B. Hvaða flokkur er það? Which party represents your view best? 
 

1. Samfylkingin (S) 
2. Framsóknarflokkurinn (B) 
3. Sjálfstæðisflokkurinn (D) 
4. Vinstri grænir (U) 
5. Frjálslyndi flokkurinn (F) 
6. Nýtt afl (N) 
7. T-listi Kristjáns Pálssonar (T) 
8. Annað: _______________________________________ 

98. Veit ekki 
99. Svarar ekki 

 
 
 



 
33.  
33A. Burtséð frá skoðunum þínum á stjórnmálaflokkunum, myndir þú segja að leiðtogi 
einhvers flokksins fyrir þessar kosningar, endurspegli þínar skoðanir nokkuð vel? Regardless 
of how you feel about the parties, would you say that any of the individual party 
leaders at the last elections represents your view reasonably well? 
 

1. Já  farið að spurningu 33B 
2. Nei  farið að spurningu 34 

8. Veit ekki   farið að spurningu 34 
9. Neitar að svara  farið að spurningu 34 

 
 
33B. Hvaða leiðtogi er það? 
 

1. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (S) 
2. Halldór Ásgrímsson (B) 
3. Davíð Oddsson (D) 
4. Steingrímur J. Sigfússon (U) 
5. Guðjón A. Pétursson (F) 
6. Jón Magnússon (N) 
7. Kristján Pálsson (T) 
8. Össur Skarphéðinsson (S) 
9. Annar:__________________________________ 

 
34.  
34A. Lítur þú venjulega svo á, að þú standir nærri einhverjum sérstökum stjórnmálaflokki? 
 

1 Já   farið að spurningu 34B 
2 Nei  farið að spurningu 34D 

8 Veit ekki   farið að spurningu 34D 
9 Neitar að svara  farið að spurningu 34D 

 
 
34B. Hvaða flokkur er það? 
 
EINUNGIS MERKJA VIÐ EINN FLOKK NEMA SVARANDI NEFNI FLEIRI AÐ FYRRA BRAGÐI – 
MERKJA MEST VIÐ ÞRJÁ. ALLS EKKI ÝTA Á FÓLK AÐ NEFNA FLEIRI EN EINN FLOKK 
Nefndir flokkar 
1. 2. 3. 
svar svar svar 
 
01 01 01 Samfylking  
02 02 02 Framsóknarflokkur 
03 03 03 Sjálfstæðisflokkur 
04 04 04 Vinstri grænir 
05 05 05 Frjálslyndi flokkurinn 
06 06 06 Nýtt afl 
07 07 07 T-listi Kristjáns Pálssonar  
08 08 08 Flokkur íslenskra Þjóðernisssinna 

09 09 09 Annað, hvað?________ 

98 Veit ekki   farið að spurningu 34D   
99 Neitar að svara    farið að spurningu 34D   

 
 



 
34C. EINUNGIS ÞEIR SEM NEFNA FLEIRI EN EINN FLOKK Í 34B 
 Hverjum/hvorum þessara flokka finnst þér þú standa næst? 
 

1 Samfylkingu 
2 Framsóknarflokk 
3 Sjálfstæðisflokk 
4 Vinstri grænum 
5 Frjálslynda flokknum     farið að sp.34F og spyrja  
6 Nýju afli      um flokk nefndan hér 
7 T-lista Kristjáns Pálssonar 
8 Íslenskum þjóðernissinum 
9 Öðrum;  hverjum: ____________________ 

98 Veit ekki  farið að spurningu 35 
99  neitar   farið að spurningu 35 

 
 
34D. ÞEIR SEM SÖGÐU NEI EÐA VEIT EKKI VIÐ 34A. 
 Finnst þér þú samt standa dálítið nær einhverjum flokki en öðrum? 
 

1 Já  farið að spurningu 34E 
2 Nei  farið að spurningu 35 

8 Veit ekki   farið að spurningu 35 
9 Neitar að svara  farið að spurningu 35 

 
 
34E. Hvaða flokkur er það? (Einn flokkur?) 
 

1 Samfylking 
2 Framsóknarflokkur 
3 Sjálfstæðisflokkur 
4 Vinstri grænir 
5 Frjálslyndi flokkurinn    farið að spurningu 34F. 
6 Nýtt afl 
7 T-listi Kristjáns Pálssonar  
8 Íslenskir þjóðernissinnar 
9 Annar, hver:___________________ 

98 Veit ekki   farið að spurningu 35 
99 Neitar að svara   farið að spurningu 35 

 
 
34F. Finnst þér þú standa mjög nálægt _________ (flokkur), nokkuð nálægt, eða ekki mjög 

nálægt? 
 

1 Mjög nálægt 
2 Nokkuð nálægt 
3 Ekki mjög nálægt 

8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 
 
 
 
 
 



 
35. Nú langar mig að vita hvað þér finnst um stjórnmálaflokkana. Þú metur flokkana á 

kvarða frá 0 til 10, þar sem 0 þýðir að þér líkar mjög illa við flokkinn, en 10 að þér 
líkar mjög vel við flokkinn. Ef ég nefni flokk sem þú þekkir ekki, eða finnst þú ekki vita 
nóg um til að meta, þá segir þú það bara. Við byrjum á Framsóknarflokknum… 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

         Mjög illa                        Mjög vel 
 
 SKRÁIÐ EINKUNNIR FLOKKANNA 

96 EF SVARANDI ÞEKKIR EKKI FLOKKINN 
97 EF SVARANDI VEIT EKKI 
98 NEITAR AÐ SVARA 

 
(Víxla röð milli svarenda) 
 
 35A.____Framsóknarflokkur 

 35B.____Sjálfstæðisflokkur 

 35C.____Samfylkingin 

 35D.____Vinstri grænir 

 35E.____Frjálslyndi flokkurinn 

 

 

36. Nú langar mig til að vita hversu vel eða illa þér líkar við nokkra stjórnmálaforingja og 
við notum sama kvarða – 0 til 10. Ef ég nefni foringja sem þú þekkir ekki, eða finnst 
þú ekki vita nóg um til að meta, þá segir þú það bara. Við byrjum á Halldóri 
Ásgrímssyni… 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

         Mjög illa                        Mjög vel 
 
 SKRÁIÐ EINKUNNIR FORINGJA 
96 EF SVARANDI ÞEKKIR EKKI FORINGJANN 
98 EF SVARANDI VEIT EKKI, NEITAR 
 
(Víxla röð milli svarenda) 
 
 36A.____Halldór Ásgrímsson 

 36B.____Davíð Oddsson 

 36C.____Ingibjörg Sólrún Gissurardóttir 

 36D.____Steingrímur J. Sigfússon 

 36E.____Guðjón A. Pétursson 

 36F.____Össur Skarphéðinsson 

 
 
 
 
 
 
 



 
37. Í stjórnmálum tala menn stundum um hægri og vinstri. Hvar myndir þú staðsetja 

stjórnmálaflokkana á kvarða frá 0 til 10, þar sem 0 er til vinstri og 10 er til hægri. Við 
byrjum á Framsóknarflokknum… 

 
 SKRÁIÐ STAÐSETNINGU FLOKKANNA 

96 EF SVARANDI ÞEKKIR EKKI FLOKKINN 
98 VEIT EKKI 
99 NEITAR AÐ SVARA 

 
(Víxla röð milli svarenda) 

 37A.____Framsóknarflokkurinn 

 37B.____Sjálfstæðisflokkurinn 

 37C.____Samfylkingin 

 37D. ____Vinstri hreyfingin – grænt framboð 

 38E.____Frjálslyndi flokkurinn 

 
 
38. Hér á eftir verður þú spurð(ur) um hvort þú hafir tekið þátt í ýmsum aðgerðum á 

síðastliðnum fimm árum eða svo, til að tjá pólitískar skoðanir þínar. Over the past 
five years or so, have you done any of the following things to express your 
views about something the government should or should not be doing? 

 
 
38A. Hefur þú haft samband við stjórnmálamann eða embættismann ríkisstjórnarinnar, 

persónulega, skriflega eða með einhverjum öðrum hætti? Have you contacted a 
politician or government official either in person, or in writing, or some 
other way? 

 
1. Já 
2. Nei 

8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 
 
38B. Hefur þú tekið þátt í mótmælum eða kröfugöngu á síðastliðnum fimm árum? Have 

you taken part in a protest, march or a demonstration? 
 

1 Já 
2 Nei 

8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 
 
38C. Hefur þú unnið að einhverjum málstað með fólki sem hefur svipaðar skoðanir og þú? 

....Have you worked together with people who shared the same concern? 
 

1 Já 
2 Nei 

8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 



 
39. Hversu mikil virðing telur þú að sé fyrir einstaklingsfrelsi og mannréttindum í dag á 

Íslandi. Telur þú að það sé mjög mikil virðing fyrir einstaklingsfrelsi og mannréttindum, 
frekar mikil, frekar lítil eða mjög lítil? (Ýta, mjög eða frekar). How much respect is 
there for individual freedom að human rights nowadays in Iceland. Do you 
feel there is a lot of respect for individual fredom, some respect, not much 
respect, or no respect at all? 

 
1 Mjög mikil virðing fyrir einstaklingsfrelsi 
2 Frekar mikil virðing 
3 Frekar lítil virðing 
4 Alls engin virðing 

8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 
 
40. Hversu útbreidda telur þú spillingu vera á meðal stjórnmálamanna á Íslandi, svo sem 

að þiggja mútur: Mjög útbreidda, frekar útbreidda, frekar lítið útbreidda eða á sér 
varla stað. How widespread do you think corruption such as bribe taking is 
amongst politicians in Iceland: very widespread, quite widespread, not very 
widespread, it hardly happens at all? 

 
1 Mjög útbreidda 
2 Frekar útbreidda 
3 Frekar lítið útbreidda 
4 Á sér varla stað 

8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 
 
41. Í stjórnmálum tala menn stundum um hægri og vinstri. Hvar myndir þú staðsetja 

sjálfa(n) þig á kvarða frá 0 til 10, þar sem 0 er til vinstri og 10 er til hægri. 
 
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
         Vinstri                Hægri 
 
 SKRÁIÐ STAÐSETNINGU SVARANDA  

98 EF VEIT EKKI 
99  NEITAR 

 
EINKUNN SVARENDA: ______ 
 
 
42. Í kosningabaráttunni voru margir þættir um stjórnmál í sjónvarpi, t.d. kynningarþættir 

stjórnmálaflokka, og ýmsir umræðuþættir. Horfðir þú yfirleitt á þessa þætti, oft, 
stundum, sjaldan eða aldrei? 

 
1 Yfirleitt 
2 Oft 
3 Stundum 
4 Sjaldan 
5 Aldrei 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 



 
43. Kvöldið fyrir kjördag var umræðuþáttur forystumanna stjórnmálaflokkanna í 

Sjónvarpinu og á Stöð 2. Horfðir þú á þann þátt? 
 

1 Já, alveg 
2 Já, að hluta 
3 Nei, ekkert 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
 

Listinn er ekki búin – Vinsamlega 
haldið áfram á næstu blaðsíðu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÆST KOMA NOKKRAR ALMENNAR SPURNINGAR 
 
 
44. Ert þú í launaðri vinnu þessa dagana? 
 

1 Já  Sp.46 næst 
2 Nei  Sp.45 næst 

8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 
 
45. Ert þú heimavinnandi, í námi, öryrki, atvinnulaus, frá vinnu vegna veikinda, í fríi eða 

hætt(ur) að vinna vegna aldurs? 
 

1 Atvinnulaus   Hve margar vikur verið atvinnulaus? ___ 
2 Frá vinnu eða hætt(ur) að vinna vegna veikinda           Sp.47 næst 
3 Í fríi/fæðingarorlofi 
4 Hætt(ur) að vinna vegna aldurs 

5 Námsmaður  sp.51D næst 
6 Heimavinnandi sem hefur ekki annað starf 
7 Öryrki      

8 Neitar að svara     sp.51 næst 
9 Veit ekki 

 
 
46 Hversu langa vinnuviku vannst þú að jafnaði í síðasta mánuði? (Átt er við 

heildarvinnustundafjölda í öllum launuðum störfum) 
 
 Fjöldi klst. á viku: ________klst. 
 

998 Neitar að svara 
999 Veit ekki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
47. Hver er/var megin starf þitt? (Miðað skal við aðals arft , ef svarandi er í fleiri en einu 

starfi).  
 
10. Kjörnir fulltrúar og æðstu embættismenn 
11 Kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn og æðstu stjórnendur hagsmunasamt. 
12 Forstjórar og stjórnendur stærri fyrirtækja og stofnanna. Atvinnurekendur. Yfirmenn 

stjórra deilda t.d. verkstjórar (undirmenn fleiri en 10) 
13 Framkvæmdarstjórar og forstöðumenn lítilla fyrirtækja/stofnanna/deilda, t.d. 

verslunarstjórar og atvinnurekendur(undirmenn 10 eða færri 10) 
20. Sérfræðingar 
21 Sérfræðingar í raunvísindum, stærðfræði, verkfræði, arkitektar, tölvunarfræði o.þ.h. 
22 Sérfræðingar í náttúruvísindum og heilbrigðisgreinum, læknar, hjúkrunarfræðingar, 

líffræðingar. 
23 Framhaldsskólakennarar og grunnskólakennarar 
24 Háskólakennarar og sérfræðingar í félagsvísindum, hugvísindum, opinberri stjórnsýslu, 

frétta- og blaðamenn 
25 Rithöfundar og listamenn 
30. Tæknar og sérmenntað starfsfólk 
31 Tæknar í raunvísindum, læknisfræði, stærðfræði, verkfræði o.þ.h. vélstjórar, flugmenn 
32 Tæknar í náttúrufræðum og heilbrigðisgreinum, sjúkraliðar, tannfræðingar, 

sjúkranuddarar 
33 Fóstrur. Þroskaþjálfar. Uppeldisfulltrúar o.þ.h. 
34 Fulltrúar. Miðlarar. Rannsóknarlögreglumenn. Skemmtikraftar. Íþróttamenn/ þjálfarar, 

fatahönnuðir 
35 Yfirmenn á skipum 
40. Skrifstofufólk 
41 Almennt skrifstofufólk. Bréfberar. 
42 Skrifstofufólk við afgreiðslu. Gjaldkerar. Innheimtumenn. Símaverðir 
50. Þjónustu- sölu – og afgreiðslufólk 
51 Starfsfólk við þjónstu- og gæslu. Umönnunarstörf. Brunaverðir. Lögreglumenn. Kokkar, 

þjónar, hárgreiðslufólk, snyrtifræðingar 
52 Afgreiðslufólk, sölufólk, sýningarfólk 
60. Bændur og sjómenn 
61 Bændur 
62 Sjómenn 
70. Iðnaðarmenn og sérhæft starfsfólk við iðnað 
71 Byggingariðnaðarmenn. Sprengisérfræðingar 
72 Málmiðnaðarmenn. Vélsmiðir. Flug.-vél.- og símvirkjar. Bifvélavirkjar 
73 Aðrir iðnaðarmenn (Matvæla-, leður-, húsgagna-, fínsmíð-, bókagerð) 
74 Sérhæft starfsfólk í iðnaði 
80. Véla- og vélgæslufólk 
81 Vélgæslufólk í iðjuverum og verksmiðjum 
82 Vélafólk, t.d. í efnavöru- og matvælaframleiðslu 
83 Bifreiðastjórar og stjórnendur vinnuvéla og annarra vélkn. ökutækja 
90. Ósérhæft starfsfólk 
91 Verkafólk við sölu- og þjónustustörf. (Ræsting/sorphr/sendlar/dyraverðir/götuþjón 

/sala). 
92 Verkafólk í iðnaði, fiskvinnslu, landbúnaði 
Nánar um starfsheiti, og lýsing á starfi (ef óljóst): __________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

01 Námsmenn 
02 Allir aðrir ekki útivinnandi 
99 Neitar að svara 
 



 
48. Ert þú/varst þú launþegi eða með sjálfstæðan atvinnurekstur (  ertu með starfsmenn 

í vinnu?) 
 

1 Launþegi 
2 Á undirverktakasamningi 
3 Sjálfstætt starfandi einyrki án starfsmanna 
4 Sjálfstætt starfandi með starfsmann / starfsmenn í vinnu 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
49. Starfar/starfaðir þú hjá hinu opinbera (opinberri stofnun, opinberu fyrirtæki, sveitar-

félagi), í einkageiranum eða annars staðar? 
 

1 Hjá hinu opinbera (Opinber rekstur/stofnun/opinbert fyrirtæki) 
2 Blandað opinbert og einka 
3 Í einkageira 
4 Hjá sjálfseignastofnun (t.d. Tónlistarskóli Reykjavíkur, Háskóli Reykjavíkur o.fl.) 
5 Annað 

8 Neitar 
9 Veit ekki 

 
 
50. Í hvað atvinnugrein er fyrirtækið sem þú starfar/starfaðir hjá? (Aðalstarf) 

1. Landbúnaði 
2. Fiskveiðum 
3. Fiskvinnslu 
4. Byggingariðnaði 
5. Hátækniiðnaði/hugbúnaðariðnaði, s.s. Marel 
6. Öðrum iðnaði 
7. Opinber þjónusta í menntageiranum 
8. Opinber þjónusta í heilbrigðisgeiranum 
9. Opinber þjónusta í ráðuneytum og sveitarstjórnum 
10. Önnur opinber þjónusta 
11. Veitur, s.s. Landsvirkjun, orkuveitur, vatnsveitur 
12. Samgöngur, s.s. Eimskip, Flugleiðir, Landflutningar, Vegagerðin 
13. Bankar, tryggingafyrirtæki og aðrar fjármálastofnanir 
14. Verslun / Þjónusta 
15. Annað 

98 Neitar að svara 
99 Veit ekki 

 
 
51. (Spyrlar athugið: Ef eitthvar er óljóst varðandi þau próf sem svarendur hafa lokið, 

skrifið þá athugasemdir við spurninguna) 
 
51A Ert þú í námi um þessar mundir?  
 

1 Já  Ef já þá:  Hvaða námi ert þú í?  merkið hvaða próf í 51D; næst sp.52. 
2 Nei  spurning 51B næst 

8 Neitar að svara    spurning 51B næst 
9 Veit ekki   spurning 51B næst 

 



 
51B  Hefur þú verið í námi sem þú hefur ekki lokið? 
 

1 Já  Ef já þá:  Hvaða nám var það?  merkið hvaða próf í 44D; næst sp.45. 
2 Nei  spurning 44C næst 

8 Neitar að svara  spurning 44C næst 
9 Veit ekki   spurning 44C næst 

 
 
51C. Hvaða námi/prófum hefur þú lokið? 
 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
0 Aldrei verið í skóla 

 
 
51D. Hvað nám er/var það?  (Þeir sem eru í einhverju námi núna eða hafa verið í 
námi sem þeir hafa ekki lokið eiga að fara í LAUK EKKI með það nám) 
 
Lauk prófi Lauk ekki 
 
10.Almennt nám 
11  11 Barnapróf 
12  12 Unglingapróf 
13  13 Fullnaðarpróf 
14  14 Gagnfræðapróf 
15  15 Landspróf 
16  16 Grunnskólapróf, fornám 
17  17 Einkaflugmannspróf 
18  18 Ýmis stutt námskeið 
20. Starfsnám, annað en iðnnám 
21  21 Sjúkraliðapróf 
22  22 Fiskvinnslunám 
23  23 Póst-, banka-, ritaranám 
24  24 Lögreglunám 
25  25 Húsmæðra-/stjórnarnám 
26  26 Matartækni/sjókokkur 
27  27 Vinnuvélanámskeið/meirapróf 
28  28 Annað stutt starfsnám 
30.Bóklegt framhald 
31  31 Verslunarpróf 
32  32 Samvinnuskólapróf 
33  33 Annað tveggja ára bóklegt framhald 
34  34 Stúdentspróf 
40.Verklegt framhald 
41  41 Sveinspróf, (þ.m.t. þjónn og kokkur) 
42  42 Meistarapróf 
43  43 Vélstjóra- og stýrimannapróf 
44  44 Búfræði, garðyrkufræði 
45  45 Atvinnuflugmannspróf/flugumferðarstjórn 
46  46 Tækniteiknun 
47  47 Símasmíði 
50.Gamla 
51  51 Kennaraprófið 
52  52 Hjúkrunarprófið 



Lauk prófi Lauk ekki 
53  53 Ljósmæðraprófið 
60.Háskólapróf I 
61  61 Nám í Fósturskóla Íslands 
62  62 Nám í Þroskaþjálfaskóla Íslands 
63  63 Myndlistanám/kvikmyndagerð/auglýsingateiknun 
64  64 Leiklistanám 
65  65 Einleikarapróf – tónlistakennarapróf 
66  66 Íþróttakennarapróf 
67  67 Lyfjatækni 
68  68 Iðnfræði 
70.Háskólapróf II 
72  72 Nám í KHÍ 
73  73 Búvísindi (Hvanneyri) 
74  74 Kerfisfræði (Tölvuháskóli VÍ) 
75  75 Rekstrarfræði 
76  76 Sjávarútvegsfræði 
77  77 Sérkennarapróf, hvaða. 
78  78 Iðjuþjálfun 
80.Háskólapróf III 
81  81 BA-próf eða hærra 

 
52. Hver er hjúskaparstaða þín? 

1 Gift(ur)/ (staðfest sambúð) 
2 Í sambúð 
3 Einhleyp(ur) 
4 Fráskilin(n) 
5 Ekkja/ekkill 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
53. Hversu margir heimilismenn alls, að þér meðtöldum/meðtaldri? 
 
 Fjöldi:_________ 
 

98 Neitar að svara 
99 Veit ekki 

 
 
54. Ert þú meðlimur í stéttarfélagi? 
 

1 Já 
2 Nei 

8 Neitar 
9 Veit ekki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EF FLEIRI EN EINN ER Í HEIMILI 
 
55. Er einhver annar á heimilinu meðlimur í stéttarfélagi? 
 

1 Já 
2 Nei 

8 Neitar 
9 Veit ekki 

 
 
EF GIFT(UR) EÐA Í SAMBÚÐ 
 
56. Við hvað starfar maki þinn? 
 
10. Kjörnir fulltrúar og æðstu embættismenn 
11 Kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn og æðstu stjórnendur hagsmunasamt. 
12 Forstjórar og stjórnendur stærri fyrirtækja og stofnanna. Atvinnurekendur. Yfirmenn 

stjórra deilda t.d. verkstjórar (Undirmenn fleiri en 10) 
13 Framkvæmdarstjórar og forstöðumenn lítilla fyrirtækja/stofnanna/deilda, t.d. 

verslunarstjórar og atvinnurekendur (Undirmenn 10 eða færri ) 
20. Sérfræðingar 
21 Sérfræðingar í raunvísindum, stærðfræði, verkfræði, arkitektar, tölvunarfræði o.þ.h. 
22 Sérfræðingar í náttúruvísindum og heilbrigðisgreinum, læknar, hjúkrunarfræðingar, 

líffræðingar. 
23 Framhaldsskólakennarar og grunnskólakennarar 
24 Háskólakennarar og sérfræðingar í félagsvísindum, hugvísindum, opinberri stjórnsýslu, 

frétta- og blaðamenn 
25 Rithöfundar og listamenn 
30. Tæknar og sérmenntað starfsfólk 
31 Tæknar í raunvísindum, læknisfræði, stærðfræði, verkfræði o.þ.h. vélstjórar, flugmenn 
32 Tæknar í náttúrufræðum og heilbrigðisgreinum, sjúkraliðar, tannfræðingar, 

sjúkranuddarar 
33 Fóstrur. Þroskaþjálfar. Uppeldisfulltrúar o.þ.h. 
34 Fulltrúar. Miðlarar. Rannsóknarlögreglumenn. Skemmtikraftar. Íþróttamenn/ þjálfarar, 

fatahönnuðir 
35 Yfirmenn á skipum 
40. Skrifstofufólk 
41 Almennt skrifstofufólk. Bréfberar. 
42 Skrifstofufólk við afgreiðslu. Gjaldkerar. Innheimtumenn. Símaverðir 
50. Þjónustu- sölu – og afgreiðslufólk 
51 Starfsfólk við þjónstu- og gæslu. Umönnunarstörf. Brunaverðir. Lögreglumenn. Kokkar, 

þjónar, hárgreiðslufólk, snyrtifræðingar 
52 Afgreiðslufólk, sölufólk, sýningarfólk 
60. Bændur og sjómenn 
61 Bændur 
62 Sjómenn 
70. Iðnaðarmenn og sérhæft starfsfólk við iðnað 
71 Byggingariðnaðarmenn. Sprengisérfræðingar 
72 Málmiðnaðarmenn. Vélsmiðir. Flug.-vél.- og símvirkjar. Bifvélavirkjar 
73 Aðrir iðnaðarmenn (Matvæla-, leður-, húsgagna-, fínsmíð-, bókagerð) 
74 Sérhæft starfsfólk í iðnaði 
80. Véla- og vélgæslufólk 
81 Vélgæslufólk í iðjuverum og verksmiðjum 
82 Vélafólk, t.d. í efnavöru- og matvælaframleiðslu 
83 Bifreiðastjórar og stjórnendur vinnuvéla og annarra vélkn. ökutækja 



90. Ósérhæft starfsfólk 
91 Verkafólk við sölu- og þjónustustörf. (Ræsting/sorphr/sendlar/dyraverðir/götuþjón 

/sala). 
92 Verkafólk í iðnaði, fiskvinnslu, landbúnaði 

Nánar um starfsheiti, og lýsing á starfi (ef óljóst): __________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

01 Námsmenn 
02 Allir aðrir ekki útivinnandi 
99 Neitar 
 
 
57. Hversu mikið hafðir þú sjálf(ur) í heildarlaun í síðasta mánuði fyrir skatt, svona hér um 

bil? (Öll launavinna: Aukavinna, yfirborganir, bílastyrkur og annað meðtalið). 
 

Heildarlaun fyrir skatt:___________________________krónur á mánuði 
(Skrifið fullum stöfum, t.d. 127.453) 
 
999998 Neitar að svara 
999999 Veit ekki 

 
 
58. Hversu miklar voru heildartekjur ykkar beggja / þínar (ef svarandi er einhleypur) alls í 

síðasta mánuði, svona um það bil, fyrir skatt? (Allt samanlagt: Öll laun, aukavinna, 
yfirborganir, og einnig námslán, tryggingabætur, lífeyristekjur o.þ.h.) 

 
Fjölskyldutekjur alls: ____________________________krónur á mánuði 
(Skrifið fullum stöfum, t.d. 182.120) 
 
999998 Neitar að svara 
999999 Veit ekki 

 
 
59. Hversu miklar voru ráðstöfunartekjur fjölskyldunnar / þínar (ef svarandi er einhleypur) 

þ.e. heildartekjur fjölskyldunnar / þínar, að frádregnum tekjuskatti í síðasta mánuði, 
svona hér um bil? Átt er við öll laun, bætur og lífeyristekjur eftir staðgreiðslu skatta. 

 
Fjölskyldutekjur alls: ____________________________krónur á mánuði 
(Skrifið fullum stöfum, t.d. 182.120) 
 
999998 Neitar að svara 
999999 Veit ekki 

 
 
60. Hversu mörg börn, 17 ára eða yngri, eru á heimilinu? 
 
 Ef ekkert barn  sp. 65 næst 
 
 Fjöldi:__________ 
 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
 



 
61. Hversu mörg þeirra eru á framfæri þínu? 
 
 Fjöldi:__________ 
 

8 Neitar að svara 
9 Veit ekki 

 
 
62. Hve oft ferð þú til guðsþjónustu eða sækir trúarlega athöfn? This variable should 

report the frequency with which the respondent attend religous services 
 

1 Aldrei 
2 Einu sinni á ári 
3 Sjaldnar en mánaðarlega (Tvisvar til ellefu sinnum á ári) 
4 Einu sinni í mánuði 
5 Tvisvar til þrisvar í mánuði 
6 Einu sinni í viku 

 
8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 
 
63. Telur þú þig vera mjög mikið trúaða(n), frekar trúaða(n), frekar lítið trúaða(n) eða alls 

ekki trúaða(n)? This variable shoud indicate whether or not and how strongly 
the respondent holds religous beliefs 

 
1 Alls ekki trúaða(n) 
2 Frekar lítið trúaða(n) 
3 Frekar trúaða(n) 
4 Mjög mikið trúaða(n) 

 
8 Veit ekki 
9 Neitar að svara 

 
 
ÞÁ ER ÞESSU LOKIÐ OG ÉG ÞAKKA ÞÉR KÆRLEGA FYRIR ÞÁTTTÖKUNA 
 
 
 Útfyllist af spyrjanda: 

Númer svaranda __________ 

Fæðingarár __________ 

Kyn:  1 ___Karl 
    2 ___Kona 

Póstnúmer: _____   Númer kjördæmis:_________ 

Númer spyrils __________ 

Dagur : ___ mánuður: ____ 2003 

 Náði í viðmælenda í :  

 1.___Heimasíma 
 2.___ Gsm síma 
 3.___ Vinnusíma 
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